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Professor Marcelo Amorim worked in the most
extensive program of Portuguese language in the
United States, which served more than 500
students per year. He taught several levels of
Portuguese as a foreign language at the University
of North Carolina - Chapel Hill and at the KenanFlagger Business School. He also taught Lusophone
literatures, Brazilian culture, conversation classes,
and reading and writing to MBA students. For
nearly four years, he held a position as
coordinator, redesigning the undergraduate
language program.

Por mais de cinco anos, o prof. Marcelo Amorim
atuou no maior programa de português como
língua estrangeira dos Estados Unidos, que
contava com mais de 500 alunos anualmente.

Marcelo has also authored the book Working
Portuguese, published by Georgetown University
Press, Washington, D.C. in 2010. This textbook was
designed for a heterogeneous public and covers
the main aspects of Portuguese language for both
regular and business students. Marcelo Amorim
joined the Department of Modern Foreign
Languages and Literatures – UFRN in 2009.

É autor do livro intitulado Working Portuguese,
publicado, em 2010, pela editora da Universidade
de Georgetown, Washington. O livro é um manual
para ensino do português para um público
heterogêneo. Desde 2009, atua como professor no
Departamento de Língua e Literaturas Estrangeiras
Modernas da UFRN.

At UFRN, he has been teaching for the
undergraduate and graduate programs for almost
10 years. He also conducts researches in the areas
of Text Studies and Language Teaching/Learning
and coordinates the Group of Studies and
Researches on Interculturality Applied to the
Teaching of Portuguese as a Foreign Language.

Lecionou diversos níveis de português, em especial
na Universidade da Carolina do Norte – Chapel Hill
e na Escola de Negócios Kenan-Flagger. Além da
língua portuguesa, ensinou também literatura
lusófona, cultura brasileira, cursos de conversação,
leitura e produção textual e português para alunos
de MBA. Atuou como coordenador na mesma
instituição por quase quatro anos, remodelando o
programa de graduação.

Na UFRN, leciona na Graduação de Letras e no
Programa de Pós-Graduação em Estudos da
Linguagem (PPgEL) há quase 10 anos. Conduz
pesquisas na área de Estudos do Texto e EnsinoAprendizagem de Línguas, coordenando o Grupo de
Estudos e Pesquisas sobre Interculturalidade no
Ensino de PLE (GEPI-EPLE).
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PORTUGUESE AS A FOREIGN LANGUAGE
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SOBRE NOSSOS CURSOS

CURSOS OFERECIDOS AGO-DEZ/2019

LISTA DE ATUALIZAÇÃO

Nossos cursos visam a proporcionar as condições
necessárias para que as comunidades estrangeiras
desenvolvam sua proficiência em língua
portuguesa, através de uma abordagem interativa
de ensino. Em nossas aulas, também se
apresentam aspectos fundamentais da cultura
brasileira e se contemplam as habilidades de
compreensão e produção oral e escrita. Cursos
regulares de 60 horas.

O INSTITUTO ÁGORA oferece cursos de Português
para Estrangeiros (PLE), no período de agosto a
dezembro de 2019. São 20 vagas para cada turma
a seguir:
§ PORTUGUÊS 1*
§ PORTUGUÊS 2**
§ PORTUGUÊS 3**
§ PORTUGUÊS PARA FINS ACADÊMICOS 2
(Leitura e Escrita)***
§ CONVERSAÇÃO 1****

Os interessados em quaisquer de nossos cursos
devem enviar uma mensagem para Marcelo
Amorim no endereço ple.ufrn@gmail.com. A
partir de uma lista de atualização, poderemos
informar os candidatos sobre vários detalhes
relativos a nossos cursos, tais como: prazos para
matrículas; dias para testes de nivelamento;
semestralidade e início, locais e horários das aulas.
Na mensagem, favor informar nome completo,
curso de seu interesse e situação legal no país.

COURSES OFFERED AUG-DEC/2019

UPDATE LIST

ABOUT THE COURSES

The courses are committed to providing the conditions
necessary for foreign students to improve their
proficiency level in Portuguese. The classes are taught in
an interactive approach of the language with a focus on
basic elements of the Brazilian culture. Students are
expected to develop listening, speaking, reading, and
writing skills. Regular 60-hour courses.

PÚBLICO-ALVO
Estrangeiros da UFRN e da comunidade externa
local, com visto adequado (não podemos aceitar
candidatos com visto de turista).
TARGET PUBLIC

Foreigners at UFRN and from the external community
holding an appropriate visa (candidates holding a tourist
visa will not be accepted).

).

INSTITUTO ÁGORA offers courses of Portuguese as a
Foreign Language (PFL), beginning August through
December 2019. Twenty (20) seats for each section
below:
§ PORTUGUESE 1*
§ PORTUGUESE 2**
§ PORTUGUESE 3**
§ PORTUGUESE FOR ACADEMIC PURPOSES 2 (Reading
and Writing)***
§ CONVERSATION 1****
* Sem pré-requisito. / No previous knowledge required.
** Teste de nivelamento para alunos novos. /Level
Placement test required for prospective students.
*** Teste de nivelamento ou Nível A2 (Português 2)
exigido para este curso. / Level Placement test or Level
A2 (Portuguese 2) certificate required.
**** Teste de nivelamento ou Nível A1 (Português 1)
exigido para este curso. / Level Placement test or Level
A1 (Portuguese 1) certificate required.

TESTE DE NIVELAMENTO
O teste de nivelamento será aplicado no dia 23 de
julho de 2019, de 13h-16h00, no Auditório 1 do
Instituto Ágora. A inscrição no teste de
nivelamento deve ser feita através de solicitação
de pelo e-mail ple.ufrn@gmail.com até 23:00 do
dia 22 de julho.
LEVEL PLACEMENT TEST

The level placement exam will be given on July 23, 2019,
1pm-4pm, in auditorium 1 – Ágora Institute. Sign up for
the placement test by sending a request to the
coordinator of the course at ple.ufrn@gmail.com by
11:00pm, July 22.

Candidates interested in any of our courses should send
a message to Marcelo Amorim at ple.ufrn@gmail.com.
Their names and e-mails will be added to an update list
by means of which we will provide important
information
about
our
courses,
such
as:
registration/enrollment and placement test dates;
starting date; class locations and schedules, fees and so
on. In the message, please mention your full name, the
course you intend to apply for and your legal status in
Brazil.

DIAS E HORÁRIOS
PORTUGUÊS 1: TER/QUI, 14h55-16h35
PORTUGUÊS 2: TER/QUI, 14h55-16h35
PORTUGUÊS 3: SEG/QUA, 14h55-16h00
LEITURA/ESCRITA 2: SÁB, 8h00-12h00
CONVERSAÇÃO 1: TER/QUI, 16h50-18h30
SCHEDULE

P O R T U G U E S E 1: TUE/THU, 2:55pm-4:35pm
P O R T U G U E S E 2: TUE/THU, 2:55pm-4:35pm
P O R T U G U E S E 3: MON/WED, 2:55pm-4:35pm
READING/WRITING: SAT, 8:00am-12:00noon
C O N V E R S A T I O N 1 : TUE/THU, 4:50pm-6:30pm

MATRÍCULAS
§ 29, 30 e 31 de julho de 2019, 8h00-17h00,
Secretaria do Instituto ágora

§ Registration: July 29 through 31, 2019, 8am-5pm,
Main Office of Ágora Institute

